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Menetelma prosessinohjausjSrjestelmassa ja prosessinohjausjarjes- §o>g
telma ~ —

Keksinto kohdistuu oheisen patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mu-

5 kaiseen menetelmaan prosessinohjausjarjestelmassa. KeksintS koh-

distuu myds prosessinohjausjarjestelmaan,

Teollisten prosessien automaattisessa ohjauksessa on paatelaitteella

kayttajalla nakyvlssa reaallalkaiset tiedot ja hlstoriatiedot prosessin

10 tilasta. Prosessinohjausjarjestelmia varten on olemassa graafisia kayt-

toliittymia, joiden avulla voidaan esittaa graafisesti (kayrilla, diagram-

med, taulukoilla, symboleista koostuvilla prosessikaavioilla) tietoja

prosessin eri osista. Nama kayttoliittymat volvat perustua eri kaytto-

jarjestelmiin, jotka mahdollistavat tiedon kasittelyn esimerkiksi naytto-

15 laitteen ruudulla nakyvien ikkunoiden muodossa. Prosessin eri osat

joko laajoina kokonaisuuksina tai yksityiskohtaisempina kuvina nakyvat

kayttajalle paatelaitteen nayttolaitteella kuvina, joissa voi olla prosessi-

kaavioita, kayria, taulukoita ja yleensakin kaikkea prosessin osia ja

prosessin kulkua havainnollistavaa tietoa.

20

Paatelaitteen yhteydessa on myos sydttolaite, jolla voidaan antaa kas-

kyja prosessin ohjaamiseksi. Paatelaitteen nayttolaite on tavallisesti

valvomossa tai vastaavassa oleva nayttoruutu, ja syottSlaite on yleisesti

nappaimistd oheislaitteineen, joihin kuuluu laite ruudulla liikkuvan osoit-

25 timen/kohdistimen ohjaamiseksi (esim. hiiri). Syottolaite voi olla myos

itse nayttolaitteen ruutu, joka pystyy suoraan vastaanottamaan ohjaus-

kaskyja, kuten painalluksia. Paatelaite voi olla myos kiintea kentai la

(valvomon ulkopuolella prosessin lahella) oleva, tai kannettava tai ns.

puettava (wearable).

30

Kuvat voivat olla jarjestetyt hierarkklsesti niin, etta esimerkiksi valitse-

malla korkeammalla hierarkiatasolla olevan kuvan osa saadaan alem-

malla hierarkiatasolla oleva kuva nakyviin. Suuremmassa nayttolaitteen

nakymassa voi tama kuvan osa tulla nakyviin tiettyna rajauksena tai

35 muulla tavoin, ja tama voidaan valita osoittimen/kohdistimen avulla.

Lisaksi kuvat voivat olla linkitettyja siten, etta valitsemalta nakyvissa

olevassa kuvassa esiintyva linkki paastaan tahan kuvaan linkrtettyyn

kuvaan. Lisaksi on mahdollista, etta kuvia voidaan valita valikoista,
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jotka saadaan esiin nayttolaitteeseen, tai kuvan osoite voldaan peri-

aatteessa kirjoittaa myos suoraan, jos kuvat on yksildity erityisilla osoi-

tetiedoilla, kuten tiedostonimilla.

5 Graafisia kayttdliittymia, joissa k&ytetaan erilaisten kuvien muodossa

olevia tietoja teollisen prosessin ohjaamiseksi ja seuraamiseksi, on

esitetty mm. US-patenteissa 5 918 233 ja 5 576 946 seka eurooppalai-

sessa patentissa 721 611. Tallaisille kayttoliittymille on tyypilltsta, etta

kayttaja (prosessin valvoja) pystyy ohjaamaan prosessia kayttdliittymdn

10 valityksella, eli antamaan syottolaitteella tietoja prosessin ohjaamiseksi

seka valvomaan prosessin kulkua, seuraamaan eri kohdista tulevia vi-

kailmoituksia tai halytyksia, jne. Lisaksi ohjelmille tyypiilisesti kayttoliit-

tymSssa on saatavissa nakyviin myos tilannekohtaisia ohjetta, jotka

koskevat esimerkiksi juuri kyseista prosessin osaa tai prosessivaihetta.

15

Ongelmana edellisissa jarjestelmissa on se, etta prosessin ohjaus-

tarkoituksessa paatelaitteen nayttdlaitteella nakyva kaavio ei anna

hyvaa kuvaa esimerkiksi erilaisten laitteiden (pumppujen, venttiilien,

mittauslaitteiden yms.) fyysisesta sijainnista laitoksella, jossa prosessi

20 sijaitsee. Nayttdlaitteella nakyva kaavio on prosessin ja siihen liittyvien

laitteiden toimintaan perustuva kaavio. Jos kayttohenkilOkunta

havaitsee nayttdlaitteella vikailmoituksen esim. pumpusta, ei kaavion

perusteella ko. pumppua voi paikantaa fyysisesti.

25 US-patenteista 5 880 716 ja 5 982 362 tunnetaan lisaksi jarjestelmat,

joissa kentalle on sijoitettu videokamera. TSman videokameran avulla

saadaan aikaan todellinen kuva kohteesta, esimerkiksi samanaikaisesti

vastaavan kaaviokuvan kanssa. Jarjestelmien tarkoituksena on hel-

pottaa prosessin valvomista, ja niiden avulla voidaan esimerkiksi seu-

30 rata reaaliaikaisesti, miten paatelaitteella suor'rtetut ohjaustoimenprteet

vaikuttavat prosessiin.

Lisaksi prosessinohjaustekniikassa on pyritty parantamaan todellisten

kuvien informatiivisuutta. Niinpa esimerkiksi saksalaisesta hakemus-

35 julkaisusta 1954065 tunnetaan tapa saada projektiopinnalle muodos-

tettuun kuvaan syvyysvaikutelma.
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Edella mainittujen julkaisujen esittamalla videotekniikalla pystytaan

tosin seuraamaan kaavioissa esiintyvia symboleita vastaavia todelllsla

kohteita, esim. niiden kayttaytymista ja ohjaustoimenpiteiden vaikutusta

niihin, mutta tama e! juurikaan helpota niiden loytamista kentalla.

5

Keksinnon tarkoituksena on poistaa em. epakohdat ja esittaa mene-

telma, joka tekniikan tasoa paremmin pystyy antamaan informaatiota

prosessista seka kaaviomuodossa etta itse prosessiymparistoa (kent-

taa) esittavina kuvina. Taman tarkoituksen toteuttamiseksi keksinnon

10 mukaiselle menetelmalle on paaasiassa tunnusomaista se, mika on

esitetty oheisen patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa.

Paatelaitteella nakyvan kaaviokuvan osia vastaa omaksi tiedostoksi

talletettu kohteen fyysisen sijainnin kertova kaaviokuva, joka on

15 saatavissa nakyviin paatelaitteen ohjauslaitteella esimerkiksi vastaava

kaaviokuvan osa aktivoimalla. Tama kaaviokuva voi olla kolmiulotteinen

kaaviokuva, joka on edullisesti tyyppia, jonka mittakaavaa voidaan

muuttaa ja jota voidaan kaannella eri tarkastelukulmiin, ja edullisesti

siina voidaan "vaeltaa" niin, etta suurennuksen jalkeen kuvaa voidaan

20 jalleen kaantaa, eli kuvaan voidaan "sukeltaa sisaan". Kysymyksessa ei

ole videokuva, vaan keinotekoisesti aikaansaafej, todellista

laitosnakymaa vastaava kuva, joka on edullisesti hallrttavissa

kuvankasittelyohjelmalla kayttQIiittymassa. Kaaviokuva voi olla myos

kaksiulotteinen karttamainen esitys, esiim. pohjapiirros, johon kohteen

25 sijainti on merkitty. Kaaviokuva antaa hyvan kasityksen siita, missa

esimerkiksi prosessikaavion tiettya osaa vastaava kohta sijaitsee itse

kentalla, eli se kertoo tavallaan kohdan sijainnin kolmiulotteisessa

koordinaatistossa. Tama lisaa jarjestelman kayttdmahdollisuuksia

huomattavasti esimerkiksi vikatilanteissa, joissa on paastava

30 esimerkiksi kentalle kyseisen kohteen luo. Keksinnon avulla voidaan

paikantaa vikaantuneet kohteet nopeammin, jolloin viat tulevat

nopeammin korjattua. Keksintda voidaan kayttaa myds koulirtukseen,

jolloin esim. uusi kayttdhenkildstd tulee nopeasti tutuksi laitoksen

kanssa, jossa prosessi sijaitsee.

35

Erityisesti keksintd soveltuu kaytettavaksi sellaisen paatelaitteen yhtey-

dessa, joka on liikuteltava, eli se kasittaa liikuteltavan nayttdlaitteen ja

sydttolaitteen, joita voidaan kuljettaa mukana liikuttaessa kentalla.
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Kyseessa voi olla kannettava paatelaite tai ns. puettava (wearable)

paatelaite, jossa viimeksimainitussa nayttd voidaan kiinnittas. esimer-

kiksi kayttajan paan korkeudelle siten, etta slta voidaan tarkkailla ken-

talla kuljettaessa.

5

Kolmiulottelsella ei tassa yhteydessa tarkoiteta kuvaa, jossa valttamatta

tulisi olla syvyysvaikutelma, vaan kysymyksessa on kuva, joka kuvaa

graafisin kelnoin kolmlulottelsta avaruutta ja josta on paateltavissa eri

elementtien sljalntl. Kuvaa eri asentoihin kaantamalla saadaan erityisen

10 informatilvinen kolmiulotteinen kuva, koska silla voidaan saada nakyviin

esim. joidenkin elementtien takana piilossa olevat osat, ja nain ollen se

on informatiivisempi kuin pelkka yksin mahdollisesti zoomattavissa

oleva, yhdesta suunnasta kuvattu vakionakyma, johon on pystytty saa-

maan jollakin kelnolla syvyysvaikutelma, tai pelkka videokameran kuva.

15

Kaaviokuvaan vol lirttya my6s muuta tietoa, esimerkiksi sanallisia

sijaintiohjeita, "suunnistusohjeita" Lisaksi on mahdollista, etta 3-

ulotteinen nakyma ja pohjapiirroskuva voidaan saada nakyviin yhdessa,

esimerkiksi omina ikkunoinaan.

20

Lisaksi kaaviokuvan yhteyteen on mahdollista jarjestaa automaattinen

toiminta siten, etta se nayttaa yleisnakyman kohteessa, esimerkiksi

vaikka koko laitoksen, jossa prosessi sijaitsee, ja taman jalkeen zoo-

maa etsittyyn kohteeseen nayttaen sen talldin suuremmassa mttta-

25 kaavassa Tama toiminto voidaan jarjestaa seka 3-uIotteiseen

nakymaan etta pohjapiirrokseen.

Keksint6a selostetaan seuraavassa lahemmin viittaamalla oheiseen pii-

rustuksfin, joissa

30

kuva 1 esittaa kaaviona ohjausjarjestelman kayttoymparistOa, ja

kuva 2 esittaa yhta ajateltavissa olevaa keksinnon suoritusmuotoa

kayttdliittymassa nayttdlaitteella nakyvana kuvana.

35

Kuvassa 1 on eshetty prosessinohjausjarjestelman kayttoymparistd.

Prosessi 1 on periaatteessa mika tahansa teollinen prosessi, jossa on

useita mitattavissa olevia muuttujia, joita tarkkaillaan, ohjataan ja/tai
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saadetaan. Prosessi voi tallOin kasittaa esimerkiksi yhden tai useam-

man suljetun saatopiirin. Taso 2 "Ohjausjarjestelman mittaukset,

saaddt, ohjaukset" kuvaa jarjestelman mittaukksia ja jarjestelman

suorrttamla tolmenp'rteita. Prosessista ulostuleva nuoli kuvaa

5 prosessista saatavaa tietoa, kuten mittausarvoja ja/tai tilatietoja.

Prosessiin meneva nuoli kuvaa toimenpiterta prosessin ohjaamiseksi

ja/tai saatamiseksi. Kolmas taso kuvaa kayttolirttymaohjelmistoa 3,

jonka avulla kayttaja voi tarkkailla prosessia ja ohjata sita.

Kayttalitttymaohjelrnisto 3 on molemminsuuntaisessa tiedonsiirto-

10 yhteydessa ohjausjarjestelman mittauksiin, saatoihin ja ohjaukslln.

Kayttdliittymaohjelmistoon 3 kuuluu useita kuvia 5, joita voidaan

tarkkailla kayttaiiittymaohjelmistoa kayttavalla paatelaitteella 4. Kuvlssa

5 on useita kohteita, jotka vastaavat tiettya 3-ulotteisilla koordinaateilla

maariteltavissa olevaa paikkaa laitoksessa, jossa ohjattava prosessi

IS sijaitsee. Paatelaitteeseen kuuluu nayttdlaite 4a ja syottOla'rte 4b.

Syottolaite voi kasittaa esim. nappaimiston ja hiiren, jonka avulla

liikutellaan naytossa liikkuvaa kohdistinta ja ohjataan sen aikaansaamia

toimintoja. Syottolaite 4b voi olla myos sormiosoituksella tolmiva

nayttoruutu. Paatelaite 4 voi olla myos kentalla mukana kuljetettava.

20

Naita kohteita, joita kaaviossa on usein esitetty jollakin symboleilla,

vastaa kaaviokuva 6, joita kuvassa 1 on ilmaistu merkinnalla "kaavio-

kuvat". Nama kaaviokuvat kuvaavat konkreettista kohdetta (pumppu,

venttiili, jokin muu toimilaite, mtttalaite tai prosessilaitteiston osa, kuten

25 sailio, putki, jne.), yleensakin mika tahansa konkreettinen osa, joka

kayttOIiittymassa nakyy tiettyna symbolina tai symbollryhmana. Myos

koko kuva 5 voi vastata tiettya fyysista kohdetta.

Kuvassa 2 on esitetty esimerkkina, kuinka paatelaitteella voidaan esi-

30 merkiksi sydttdlaitteella (input device) valitsemalla saada kaavion tietty

osa valitsemalla nakyviin kolmiulotteinen kaaviokuva, joka vol tulla

nakyviin omana ikkunanaan tai vaihtua alkuperaisen kuvan paalle tai

vaihtua jo auki olevaan, muuta kaaviokuvaa esittavaan ikkunaan.

Kaaviokuvaikkunassa on ohjauspainikke'rta, valikkoja tai vastaavia, joilla

35 itse kaaviokuvaa voidaan ohjata, esimerkiksi suurentaa, kaantaa eri

katselukulmiin ja vaeltaa kaaviokuvan sisalla.



Saapunut : 5/ 6/ O 19:53;
05/06. '00 19:58 FAX 03 285626,

03 2886262 -» PATREK ASIAKASPALVELU
;

TAMPEREEN PATENT @007

6

10

15

20

25

Kun nayttolaitteella nakyvissa olevasta kuvasta halutaan jokin kohta

esiin kyseisena kolmiulotteisena kaaviokuvana, se voidaan valita

monella eri tapaa. Kuvan kohdassa voi oila vastaava paJnike, joka aktf-

voimalla paastaan kaaviokuvaan. Lisaksi on mahdollista, etta osoittl-

mella/kohdistimella kuvassa liikuttaessa tulee nakyviin jollakln sopivalla

tavalla merkittyna ne kohdat, joista olisi saatavissa kolmlulottelnen kaa-

viokuva. Samoin kuvan kohtaa napauttamalla voidaan saada aikaan

valikko, josla valitaan kaaviokuva. Lisaksi on mahdollista, etta tietyn

prosessltapahtuman yhteydessa, esimerkiksi vian yhteydessa,

vastaava kolmiulotteinen kaaviokuva tulee esiin automaattisesti.

Itse kaaviokuvan esitystapa voi myos vaihdella. On mahdollista, etta

samassa kaaviokuvassa, erjtyisesti yleisnakymaa esittavassa, on mer-

kittyna eri kohteita, joista ohjauslaitteen avulla, esimerkiksi osoittimella,

kohdistimella aktivoimalla voidaan saada nakyviin suuremmassa mttta-

kaavassa yksityiskohtia, joita voidaan taas kasitella oman kaaviokuvan

tavoin. Tallaiset yksityiskohdat voivat oila merkittyina kolmiulotteisessa

kaaviokuvassa muista erottuvana, kuten ympyroityna, muutetulla taus-

talla, symbolilla merkittyna, tai vastaavalla tavalla.

Lisaksi on mahdollista, etta yleiskuva ja osakuva on saatavissa naytto-

laitteeseen nakyviin rinnakkain omina kolmiulotteisina kaaviokuvinaan,

joita voidaan kasitella erikseen (kaantaa, suurentaa jne.). Kaaviokuvas-

sa voi nakya myos slta kuvaavan kohteen murta tietoja, esimerkiksi

mittauslaitteen kysymyksessa ollen mittauslaitteen antamat arvot tai

sailion kyseessa ollen esimerkiksi sailion pinnankorkeus, yleensakln

kaikkia mahdollisia kohteen tilatietoja.

Pohjapiirroksia voidaan kayttaa analogisesti samoin kuin 3-ulotteisia

kaaviokuvia, eli ne voidaan saada nakyviin vastaavina ikkunoina.

Keksintoa ei ole edella rajoitettu vain edella esitettyyn suoritusmuotoon,

vaan sita voidaan muunnella patenttivaatimusten esittaman keksinnolli-

sen ajatuksen puitteissa.

35



Saapunut: 5/ 6/ O 1 9:53;
05/0q '00 19:58 FAX 03 28662

03 2888262 -> PATREK ASIAKASPALVELU ; Slvu a
TAMPEREEN PATENT @008

7

Patenttivaatimukset:

1. Menetelma prosessinohjausjarjestelmassa, jossa paatelaitteella on

nakyvissa prosessin osia kuvaavia symboleita ja prosessin tilasta ker-

5 tovia tietoja, jotka litttyvat prosessin toimintaympariston konkreettisiin

paikkoihin, kuten toimilaitteisiin, pumppuihin, mittalaitteisiin. prosessi-

laitteistojen osiin tai vastaaviin, tunnettu siita, etta paikkoihin on liitetty

vastaava kaaviokuva, joka kertoo paikan sijainnin prosessissa, ja tama

kaaviokuva on saatavissa nakyviin prosessinohjausjarjestelman

10 kayttoymparistossa prosessin ollessa kaynnissa.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta

kaaviokuva saadaan nakyviin aktivoimalla paatelaitteen syottolaitteen

(input device) avulla haluttua paikkaa vastaava, paatelaitteen

nayttolaitteella nakyva tieto, kuten paikkaa tarkoittava symboli, teksti tai

IS vastaava.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta

kullakin paikalla on oma kaaviokuvansa.

4. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta

ainakin osa paikoista on kuvattu samassa kaaviokuvassa ja paikka,

20 jonka kaaviokuva halutaan nakyviin, naytetaan kaaviokuvassa muista

erottuvana, kuten ympyrdityna, muutetulla taustalla, symbolilla

merkittyna tai vastaavalla tavalla.

5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu

siita, etta kaaviokuva on nahtavissa nayttolaitteella rinnakkain

25 vastaavien prosessin tilasta kertovien tietojen kanssa, erityisesti

nakyvissa olevaan paikkaan liittyvien tietojen kanssa, esim. siten, etta

tiedot esiintyvat nakyviin haetun kaaviokuvan sisaila valmiina tai

muuten siihen linkitettyina niin, etta ne voidaan hakea esiin.

6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu

30 siita, etta paatelaite, joka sisaltaa nayttolaitteen ja syottolaitteen, on

kannettava tai puettava (wearable) ja silla on langaton tiedonsiirto-

yhteys prosessinohjausjarjestelmaan.
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7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu

siita, etta kaaviokuva kasittaa yhden tai useamman osion, joka on

saatavissa nakyviin omana, edullisesti yksityiskohtaisempana Ja/tai

llsatletoa sisaitavana kaaviokuvanaan.

5 8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu

siita, etta kaaviokuva on kasiteltavissa sen ollessa nakyvissa, esim

siten, etta 3-ulotteinen kaaviokuva on kaannettavissa eri katselu-

kulmaan ja/tai suurennettavissa.

10
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